
Zarządzenie Nr 57/2018 

 

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany 

Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie 

 

 

Na podstawie art. 37-39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, art. 158 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. poz. 1000) w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2183 z późn. zm.) oraz §150 ust. 1 Statutu 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, zarządzam co następuje: 

 

§1 

Zatwierdzam zmianę Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 35/2015 z dnia 27 marca 2015, polegającą 

na: 

1. zmianie stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji na: Inspektora 

Ochrony Danych, 

2. ustaleniu zakresu zadań Inspektora Ochrony Danych tj.: 

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, 

którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na 

mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw 

członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 

2) monitorowanie przestrzegania niniejszego Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, innych przepisów Unii lub państw 

członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu 

przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział 

obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu 

uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; 

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 

monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; 

4) współpraca z organem nadzorczym; 

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach 

związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których 

mowa w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich 

innych sprawach. 

 

 

 



§2 

W związku ze zmianami określonymi w §1, w tekście Regulaminu Organizacyjnego 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, wprowadzonego Zarządzeniem  

Nr 35/2015 z dnia 27 marca 2015, zatwierdzam zmianę polegającą na: 

1. zmianie w §17 ust.1 pkt. 4 poprzez nadanie mu nowego brzmienia: 

4) Inspektor Ochrony Danych, 

2. nadaniu § 21 nowego brzmienia: 

 

§ 21 

Inspektor Ochrony Danych 

Inspektor Ochrony Danych zapewnia przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony 

danych osobowych, w szczególności: 

1) informuje administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy 

przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy 

niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich 

o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 

2) monitoruje przestrzeganie niniejszego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie 

danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie 

ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające 

świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz 

powiązane z tym audyty; 

3) udziela na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 

monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; 

4) współpracuje z organem nadzorczym; 

5) pełni funkcje punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach 

związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa 

w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, oraz w 

stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

Rektor PUM 


